บทที่ 7
การปฏิวัติเงียบ

รถไฟที่กําลังนําชาวคณะอุรสุลินทั้งหาทานไปสูภาคเหนือนั้นมิไดพาทานไปสูดินแดนที่ไร
วัฒนธรรม เชียงใหมเปนเมืองที่มีลักษณะตางกันมากจากตัวเมืองกรุงเทพ ฯ ที่มีผูคนหนาแนนแผ
บริเวณกวาง เชียงใหมเปนเมืองที่มีเสนหและวัฒนธรรมของตนเอง เปนเชนนั้นมาจนกระทั่งไม
นานมานี้ ในฐานะที่เคยเปนนครหลวงของอาณาจักรเล็ก ๆ และไมอาจพูดไดเต็มปากวา นครนี้มิได
รับ “แสงสวางแหงพระวรสาร” เชียงใหมและดินแดนรายรอบเคยเปนสถานที่ที่เคยมีความพยายาม
แพรพระวรสารมาแลวตั้งแตป 1867 โดยมีหมอสอนศาสนาโปรเตสแตนตนิกายเพรสไบทีเรียนเขา
มาตั้งสํานักเผยแพรคริสตศาสนาทางภาคเหนือของสยาม วันที่ 3 มกราคม ผูเผยแพรศาสนาสี่ทาน
คือ ดอกเตอรไมเคิล แมคกิลวารี (Dr. Michael Mcgilvary) และดอกเตอรวิลสัน (Dr. Wilson) พรอม
ภริยา เดินทางลองขึ้นมาทางเรือจากกรุงเทพ ฯ เปนการเดินทางที่เต็มไปดวยความลําบากแสนสาหัส
ขามแกงที่มีกระแสน้ําเชี่ยวถึง 40 แหง ตองขนของขึ้นเดินเลาะไปตามชายฝงจนกระทั่งพนแกงและ
กลับมาลงเรืออีก เปนการเดินทางที่ลําบากตรากตรําและดูเหมือนไมสิ้นสุด กระทั่งวันที่ 3พฤษภาคม
มิชชันนารีเหลานี้จึงมาถึงนครเชียงใหม เปนเวลาสามเดือนเต็มนับแตเริ่มออกเดินทาง
ในชวงปแรก ๆ ชาวโปรเตสแตนตถูกตัดการติดตอโดยสิ้นเชิง เพราะยังไมมีทางรถไฟจาก
กรุงเทพ ฯ กระทั่งป 1923 ซึ่งนับเปนเวลา 55 ป หลังจากตั้งมิชชัน ความชวยเหลืออยางเดียวเทานั้น
ในยามเจ็บไขคือยาที่คนเหลานี้สามารถนํามาได เชน วัคซีนรักษาโรคฝดาษ ควินินแกไขมาเลเรีย
และยาขนานที่ใ ชบําบัด สรรพโรคตามที่ปทานุก รมทางการแพทยเรียกวา “ยาประจําบานของ
อินเดีย” สภาพแวดลอมเชนนั้น สตรีจะคลอดและเลี้ยงดูทารกโดยเสี่ยงตอโรคระบาดรายแรง
แมความพยายามตอนแรกเริ่มของชาวโปรเตสแตนตตองอาศัยโอสถศาลา ชวยดูแลการ
บาดเจ็บเล็ก ๆ นอย ๆ และสอนชาวบานใหมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอนามัย แตในไมชาคนเหลานั้น
ก็ต ระหนักวา การศึก ษาเปนเครื่องมือที่ชวยใหไดรับความสําเร็จยิ่งกวาในการประกาศ “ขาว
ประเสริฐ” ทีแรกภรรยาของหมอสอนศาสนาโปรเตสแตนตเหลานั้นสอนพวกผูหญิงใหรูจักการ
ฝมืองาย ๆเชน การเย็บผา วิธีซักลาง และดูแลบานเรือน มีผูชายนอยคนที่อาจอานเขียน (สวนพวก
ผูหญิงแทบไมมีสัก คนที่รูหนังสือ) ความพยายามครั้งแรกที่จ ะสอนหนังสือไดอาศัยบานของ
ดอกเตอรแมคกิลวารีรวบรวมเด็กหญิงมาสอนหนังสือให ป 1879 ก็ขยายตัวเปนโรงเรียนสอน
เด็กหญิงชื่อวา โรงเรียนพระชายา (ซึ่งในป 1928 โรงเรียนนี้ใชชื่อวาโรงเรียนดาราวิทยาลัย มีบริเวณ
เปนอาณาเขตงดงาม) อีกแปดปตอมาจึงมีโรงเรียนสําหรับเด็กชายในป 1887 และในป 1906 พระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ซึ่งเวลานั้นยังทรงเปนมกุฎราชกุมาร ไดทรงวางศิลาฤกษสรางอาคาร
ใหม ซึ่งตอมามีชื่อวา โรงเรียนปรินสรอยแยลส (Prince Royal’s College)
แมหมอสอนศาสนาโปรเตสแตนตเริ่มงานแบบเรียบ ๆ แตก็ตั้งใจจะใหโรงเรียนของตน
เปนหลักเปนฐานและทําใหดีที่สุดที่จะใหโรงเรียนมีมาตรฐานเยี่ยม ผลที่ไดรับก็คือ โรงเรียนของ
ชาวโปรเตสแตนตไดรับความเชื่อถือจากรัฐบาล โดยเฉพาะวิชาในชั้นเรียนตาง ๆ ของโรงเรียนเปน
ประโยชนในการยกระดับของโรงเรียนรัฐบาลดวย
เดือนมีนาคม 1928 เพรสไบทีเรียนมิชชันไดทําพิธีฉลองเปนเวลาสามวัน เพื่อระลึกถึงการ
ครบรอบ 60 ปของการตั้งนิกายนี้ เวลานั้นความสําเร็จตาง ๆ ที่คณะนี้ไดทํามาเปนที่ประทับใจคือ
หอพระคริสตธรรมแมคกิลวารี โรงเรียนปรินสรอยแยลสสําหรับเด็กชาย และโรงเรียนดาราวิทยาลัย
สําหรับเด็กหญิง โรงพยาบาลแมคคอรมิค (McCormick Hospital) วิทยาลัยพยาบาล (Nurses
Training School) สถานรักษาคนโรคเรื้อนเชียงใหม เฉพาะโรงพยาบาลแมคคอรมิคมีอาคารทันสมัย
หาหลังคือ ตึกอํานวยการ ตึกทําคลอด โรงซัก โรงไฟฟา และตึกเอ็กซเรย
ความสําเร็จเหลานี้ทําใหเขาใจไดงายวา ทําไมมิชชันนารีอเมริกันนิกายเพรสไบทีเรีย น
เหลานี้จึงถือวาเชียงใหมเปนถิ่นของตน ศาสนสัมพันธบังเอิญยังไมกอตัวใหมีการติดตอกัน ทั้งฝาย
โปรเตสแตนตและคาทอลิกยังไมไดคิดถึงเรื่องที่จะทํางานรวมกันเพื่อแพร “ขาวประเสริฐ” หรือ
พระวรสาร แมจะไมไดทําตัวเปนศัตรูกันอยางเปดเผยในเชียงใหม แตก็เปนเหมือน “เสนขนานที่ไม
มีวันจะบรรจบกันได” ดังที่มิชชันนารีเพรสไบทีเรียนผูหนึ่งไดกลาวเมื่อไมนานมานี้ ถึงแมยังไมมี
ความพยายามที่จะทํางานรวมกันเพื่อจุดหมายปลายทางเดียว แตซิสเตอรคณะอุรสุลินก็ตองพึ่งพา
อาศัยโรงพยาบาลแมคคอรมิค เมื่อเจ็บไขไดปวย และรูสึกขอบคุณที่หมอในโรงพยาบาลนี้เอาใจใส
ดูแลรักษาดวยความเมตตาเอื้อเฟอ
แตความคิดเชนนี้ยังมิไดเกิดขึ้นกับบรรดาซิสเตอรผูมีใจฮึกเหิมซึ่งมาถึงเชียงใหมในวันที่ 7
เมษายน เวลา 6 โมงเย็นตรงตามกําหนดเวลาของรถไฟ คุณพอมิราแบลพรอมกับเมอรซิเออรปลิออ
งกงสุลฝรั่งเศสและชายหนุมคนหนึ่งที่คณะภราดาเซนตคาเบรียลสงมาชวยเหลือกําลังรอรับอยู ซิ
สเตอรพรอมสัมภาระมากมายขึ้นรถไปสูบานใหมของเธอ แตตรงไปยังมิสซังของคุณพอมิราแบล
กอนเพื่อเฝาศีลมหาสนิทซึ่งประดิษฐานในหองเล็ก ๆ ซิสเตอรมารี เดอ ลูรด เขียนในจดหมายวา
“หองนั้นเปนวัดเล็ก ๆ ที่ไมมีอะไรตกแตง มีขวดเล็ก ๆ ใชเปนขวดน้ําและเหลาองุน แตบรรยากาศ
ของการสวดภาวนากลับเปยมดวยพลัง เสมือนสวรรคนอย ๆ บนแผนดินโลก” พอไดจังหวะเวลาซิ
สเตอรก็ขับเพลงRegina Coeli-ราชินีแหงสวรรค- อยางตื้นตันใจดวยความขอบพระคุณที่พระแมได
ทรงนําพาพวกเธอมาไกลขนาดนี้
เมื่อซิสเตอรกลับมายังสํานักใหมของเธอ ก็พบวาทุกอยางจัดเตรียมไวพรอมแลว เตียงนอน
จัดไวครบ มีเกาอี้ ตะเกียงจัดวางไวตามที่ทาง มีดอกไมงามบนโตะ แมอาหารมื้อเย็นก็มีพรอมไว
แลว โดยซิสเตอรชาวคณะรักกางเขน ซึ่งเปนซิสเตอรชาวพื้นเมืองที่เพิ่งตั้งคณะเมื่อไมนานมานี้เปน

ผูปรุง ซิสเตอรมารี เดอ ลูรด กลาววา “คุณพอมิราแบลดูแลทุกอยางไมมีขาดตกบกพรอง ทุกสิ่งที่จะ
ทําใหเราอยูสุขสบาย...”
หลังจากนั่งรถไฟที่มีอากาศรอนไมคอยสบายนักมานานถึง 26 ชั่วโมง ซิสเตอรทุกคนก็ดีใจ
ที่จะไดนอนบนเตียงที่มีมุงกันยุง คุณพอมิราแบลบอกใหเธอนอนนาน ๆ เทาที่ตองการ แตพอรุงเชา
6.30 น. พวกเธอก็ลุกขึ้นแตงตัว กระหายจะไปรวมพิธีมิสซาแรกในสํานักใหมของเธอ แมวาในคืน
แรกพวกเธอจะหลับสนิทไมไดฝนถึงอะไรเลย แตคืนตอมากลับไมสงบนัก ยังไมทันหลับก็มีกอน
กรวดตกกราวลงมาจากหลังคา แลวก็มีกอนหินใหญ ๆ ตกลงมาใกลเตียงคุณแมแบรนารด พวกซิ
สเตอรตกใจ รีบผุดลุกขึ้นจากเตียง ไมแนใจวาเสียงกราวนั้นมาจากไหน แตคุณแมแบรนารดไม
สงสัย เปนฝมือของปศาจ ทานเอาน้ําเสกสาดพรมทั่ว ทุกซอกทุก มุม แลว ทุกคนก็รวมสวดบท
“วันทามารีอา”
วันรุงขึ้น คุณแมแบรนารดขอใหคุณพอมิราแบลมาเสกบาน คุณแมบันทึกไว “พอคุณพอ
กําลังจะเริ่มพิธีเสก อากาศก็มืดมัวจนมองอะไรไมเห็นเราตองถือตะเกียงเดินนําคุณพอ ฝนก็ตกจั้ก
ใหญ ตั้งแตเสกบานแลวก็ไมประสบเหตุการณที่เกิดจากอํานาจปศาจรายอีกเลย ไมตองสงสัยวาเรื่อง
ที่เกิดขึ้นคือ ความโกรธแคนของซาตาน “แตคุณแมแบรนารดยืนยันวาเหตุการณนี้ไมไดทําใหรูสึก
ทอถอย ทวากลับยิ่งมีกําลังใจ เพราะแสดงใหเห็นชัดวาผีรายโกรธเพียงใดที่พวกเธอมาอยูที่นี่ ทวา
จะมีซิสเตอรคนใดหรือไมที่รูสึกวา “การคุกคามจากนรก” ดังที่คุณแมแบรนารดบรรยายอยางมีสสี นั
นั้น วาเปนเพียงปรากฏการณตามปกติที่อาจเกิดขึ้นไดในบานเกาซึ่งไมมีผูอยูอาศัยมาเปนเวลานาน
แมจะรูสึกดังนี้แตก็หาไดแสดงออกตอหนาคุณแมไม
มีเวลาเพียงสองวันเทานั้นที่จะตองเตรียมการเปนครั้งสุดทายกอนเปดรับสมัครนักเรียนซึ่ง
กําหนดลงทะเบียนในวันที่ 11 เมษายน ปกอาคารที่ตอใหมเพื่อใชเปนตัวโรงเรียนยังไมเสร็จ เวลา
สวนใหญของซิสเตอรตองใชไปในการปรับเนื้อที่เล็ก ๆ ที่วางอยูใหใชการได กระนั้นก็ตามวันที่ 11
เมษายน ก็ยังคงเปนวันที่คุณแมเรียนทานสังฆราชไววาโรงเรียนเรยีนาเชลีจะเปดรับนักเรียน วันแรก
มีนักเรียนมาสมัคร 61 คน แผนการเดิมคือโรงเรียนจะเปดสอนเพียงชั้นประถมกอนแลวจะคอย ๆ
ขยายชั้นมัธยม แตแผนนี้ตองเลิกลม เพราะมีคุณพอคุณแมของเด็กจํานวนมากขอใหโรงเรียนเปดชัน้
เรียนระดับสูงกวานั้น ทวาโรงเรียนก็ขาดบุคลากร มีซิสเตอรที่ทําการสอนเพียงสี่ทาน ครูไทยหาคน
ซึ่งสองคนมาจากโรงเรีย นมาแตรเดอี แตคุณแมแบรน ารดซึ่งสดับสุร เสียงของพระเจาในการ
เรีย กรองทุก อยาง ก็ย อมตามคําขอ คุณ พอมิร าแบลบันทึกในรายงานของทานปนั้นวา “ความ
กระตือรือรนของชาวคณะอุรสุลินไมมียอหยอนสักขณะเดียว สมควรอยางยิ่งที่เราตองรูสึกขอบคุณ
คณะนี้พรอมกับพระพรพิเศษที่พระเจาจะประทานให”
โรงเรียนเปดทําการสอนวันที่ 16 เมษายน ซิสเตอรก็เริ่มเขาที่เขาทาง คุณแมแบรนารดได
ไปเยี่ยมสถานกงสุลฝรั่งเศส ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และนายกเทศมนตรีอยางเปนทางการ ทุก
คนยินดีและใหการตอนรับอยางดี ซิสเตอรไดขึ้นดอยไปกับคุณพอมิราแบลผูซึ่งอยากใหซิสเตอรมี

ที่ดิน สําหรับเปน สถานที่พัก ผอนในวัน หยุด สัก แหงหนึ่ง คณะอุรสุลิน ไดต กแตงหองที่ดีที่สุด
ในบานเปนวัดนอยประจําสํานัก ณ ที่นั้นไดมีพิธีมิสซาครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่สําคัญที่สุด
คือวันที่ 7 พฤษภาคม หลังจากรอคอยดวยความรอนใจมาหลายสัปดาห โรงเรียนก็ไดรับใบอนุญาต
เปนทางการใหโรงเรียนเปดทําการสอนได
จดหมายฉบับแรกที่ซิสเตอรเขียนมาจากเชียงใหมลวนแลวแตสิ่งดี ๆ และนาสนใจ ซิสเตอร
แบรนาเด็ต ฟารเจตซึ่งดูเหมือนเปนผูที่ชมชอบการทาทายเขียนวา “นี่เปนชีวิตที่สมบูรณแบบ!” ใน
จดหมายฉบับแรก ๆ ของซิสเตอรโคลทิลด อัญจลา เขียนเลาเรื่องสํานักใหมอยางราเริงวา “มีชาง
หลายเชือกอยูขางหลังบาน บางก็คลุกฝุน บางก็ตีแปลงแผเหยียด...” เธอเขียนถึงคอนแวนตเล็ก ๆ ที่
นารักแหงนี้วา “มีแตสีฟา-ขาว-สีของแมพระ เรามีสีฟาแทบทุกเฉดสีที่มีในสวรรค เพราะชางทาสี
คนไทยดูเหมือนไมสามารถผสมสีเหมือนกันทุกครั้งได” ซิสเตอรมารี เดอ ลูรดเขียนในจดหมาย
ฉบับแรกถึงคุณพอคุณแมของเธอ พูดถึงเรื่องสุขภาพเพียงเล็กนอย แตกลาวยืนยันมั่นใจในความสุข
ทางจิตที่เธอรับกระแสเรียกเปนธรรมทูต “จากตําแหนงที่อยูขางตนจดหมายนี้คุณพอคุณแมคงทราบ
วา พวกเราไดมาถึง ‘ดินแดนแหงพันธสัญญา’ ซึ่งอยูทามกลางเทือกเขาภาคเหนือของสยาม มาตร
แมนดินแดนแหงนี้มิไดหลากลนดวยมธุรสอันหอมหวาน อยางนอยที่สุดดวงใจของเราก็ลนเออ
ดวยความยินดีและความสุขกระแสเรียกของเรามองดูงดงามยิ่งกวาที่เคยเปนมา”
โรงเรียนเปดไดไมนาน ซิสเตอรมารี เดอ ลูรดไดเขียนถึงคุณพอคุณแมของเธออีก คราวนี้
เธอบรรยายถึงวันที่มีเรียนคือ เริ่มสอนตั้งแต 8 โมงเชา ไปจนกระทั่ง 4 โมงเย็นเปนเวลาที่กําหนดไว
แบบเดียวกับที่โรงเรียนมาแตรเดอี แตมีนักเรียนประจําเพียงสี่คนเทานั้นที่จะตองดูแลแมจะมีที่วาง
พอรับไดอีกมาก
ในจดหมายนั้นมีความวา...
ลูกรักเชียงใหมทีเดียวคะ งานก็นาสนใจอยู และมีมากมายทีเดียวคะ! ลูกตองใชเวลาทํางาน
อยางหนักเพื่อใหภาระที่ไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นลง ลูกชาไปราวหนึ่งเดือน ลูกตองสอน
เปยโนและรองเพลง ถาคุณพอคุณแมยังมีเพลงมารชหลงเหลืออยูในบาน โปรดสงมาใหลูก
ดวย ลูกไมมีเพลงมารชเพื่อสอนนอกจากบทเพลงสวดไมกี่เพลง ถามีเพลงเกา ๆ ดี ๆ เชน
เพลง “Dixie” และ “Battle Hymn of the Republic...” ถาทางบานไมตองการ โปรดสงให
ลูกดวยนะคะ
อัน ที่จ ริง ไมมีใ ครเห็น วานาขัน ที่มาสอนชาวพุทธสยามใหรองเพลงมารชปลุก ใจใน
สงครามกลางเมืองของอเมริกา!
ภายในสองสัปดาหที่โรงเรียนเปดสอน นักเรียน 91 คนแตงเครื่องแบบนักเรียนฟา-ขาวแบบ
เดียวกับนักเรียนมาแตรเดอี และแลว “ชีวิตอันสมบูรณ” ก็เริ่มประสบความยุงยากตาง ๆ ชางของ

บริษัท United Engineers ที่รับงานสรางปกอาคารเพิ่มเติม เริ่มขอเงินเพิ่มจากจํานวนที่ตกลงกัน โดย
อางวางานนี้ทํายากและตองใชเวลานานกวาที่คาดไวลวงหนา แยยิ่งกวานั้นคือคนงานคนหนึ่งไดรับ
บาดเจ็บสาหัสโดยมีขื่ออันหนึ่งตกลงมาทับ โรงเรียนตองรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาล
คนเจ็บ
หลังจากนั้นไมนาน มิสซิสเนลสัน (Mrs. Nielson) ครูผูอุทิศตัวคนหนึ่งปวยเปนวัณโรค ไม
สามารถทําการสอนได เวลาเดียวกันหญิงสาวคนหนึ่งที่ทางโรงเรียนจางไวทํางานในครัวเกิดเปน
โรคประสาทคุมดีคมุ ราย ตองใหออกจากงานกลับบานไป สํานักใหมแหงนี้ไมมีรั้วรอบขอบชิดจึงมี
คนรายเขามาไดงายรวมทั้งสัตวตาง ๆ เชน สุนัข วัวควาย ฯลฯ บุกเขามาในบริเวณบาน นอกจากนี้
เดือนเมษายนและพฤษภาคมเปนชวงเวลาที่มีอากาศรอนที่สุดในรอบป แมแตคุณแมแบรนารดซึ่ง
เปนคนแข็งแรงก็ยอมรับวา การสอนในชวงเวลานี้ทําใหเหน็ดเหนื่อยเกินกําลัง
สัปดาหแรกของเดือนมิถุนายน ทานสังฆราชแปรโรสไดมาเชียงใหมเพื่อประกอบพิธีเปด
สํานักธรรมทูตคาทอลิกแหงใหม ทานไดทําพิธีเสกโรงเรียนประจําวัด และโรงเรียนเรยีนาเชลี ทาน
ประกอบพิธีมิสซาสําหรับคณะอุรสุลิน ที่วัด นอยของสํานัก ขณะที่ทานสังฆราชรูสึก ยิน ดีที่มี
นักเรียนสมัครเรียนที่นี่และคณะซิสเตอรก็ทําใหชาวเชียงใหมรูสึกประทับใจเปนอันดี ทานก็ยัง
ไดรับทราบความเดือดรอนลําบากตาง ๆ ที่คณะอุรสุลินเผชิญอยู โรงเรียนเรยีนาเชลีไดเริ่มตั้งตัวดวย
อาศัยการเสียสละอยางใหญหลวงของโรงเรียนมาแตรเดอี เพราะบุคลากรของมาแตรเดอีตองลด
จํานวนลงอยางมาก ทานแปรโรสรูสึกกังวลอยางยิ่ง ดวยเกรงวาความสําเร็จของแหงหนึ่งจะทําให
อีกแหงหนึ่งเกิดความลมเหลว
แมซิสเตอรที่มาดําเนินงานตั้งโรงเรียนเรยีนาเชลีไดละจากโรงเรียนมาแตรเดอีมาเกือบสาม
เดือนแลวก็ตาม แตมาแตรเดอีก็ยังคงย่ําแยเพราะขาดซิสเตอรเหลานั้น การที่จํานวนซิสเตอรลดลง
ตกเปนภาระหนักแกซิสเตอรราฟาแอล วูรนิค อธิการิณีคนใหมซึ่งเริ่มรูสึกถึงสมุฏฐานของโรคที่จะ
บั่นทอนทาน วันที่ 26 พฤษภาคม ทานจึงเขียนจดหมายถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตง และมาเขียน
เสร็จเอาเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม เลาถึงการถูกทดสอบตาง ๆ อยางตอเนื่อง ซิสเตอรเทเรสิตา ไลท
วูด ซึ่งมาเมื่อ 4 ปกอนเปนโรคออนเพลียอยางหนักและหายใจไมออก หมอเกรงวาจะเปนโรค
เกี่ยวกับปอด ไดแนะนําใหเธอกลับยุโรปที่ซึ่งเธอจะมีอาหาร อากาศ และการพักผอนที่จะทําใหเธอ
ฟนตัวได
เกือบเปนเวลาเดียวกัน ซิสเตอรราฟาแอลรูวา ซิสเตอรกูนิกุนเด เบคซาร ซึ่งมาจากประเทศ
จีนถึงกรุงเทพ ฯ ไดเพียงปเดียวเทานั้น บัดนี้ตัดสินใจจะกลับยุโรป “ขาวนี้เหมือนสายฟาฟาด” คุณ
แมราฟาแอลซึ่งเต็มไปดวยความทุกขใจเขียนไว วันที่ 15 มิถุนายน คุณแมก็สามารถจองตั๋วสําหรับซิ
สเตอรทั้งสองได ดวยเหตุนี้จึงมีซิสเตอรเหลืออยูแปดทาน ในจํานวนนี้ สองทานตองทํางานเต็มเวลา
ในโรงเรียนจีนที่วัดกาลหวาร ทําใหจํานวนซิสเตอรที่สอนที่โรงเรียนมาแตรเดอีลดลงเหลือเพียงหก
ทาน สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนกวา 200 คน

ความกังวลของคุณแมราฟาแอลไมเพีย งแตเรื่องสุข ภาพทั้งกายและใจเทานั้น ยังมีเรื่อง
สถานะของโรงเรียนดวย ระบบการสอนในเวลานั้นมีหลักสูตรเต็มตัว 2 หลักสูตร คือภาษาฝรั่งเศส
และภาษาอังกฤษ แตไมอาจดําเนินตอไป โดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศสมีความตองการนอยกวา เมื่อเทียบ
กับภาษาอังกฤษ “มีค วามลําบากมากเสมอในดานภาษาฝรั่งเศส” ซิสเตอรร าฟาแอลเขียนไว
“เพราะวาภาษาที่ใชในธุรกิจที่นี่คือภาษาอังกฤษ” ดวยเหตุนี้ จึงมีนักเรียนสมัครเรียนภาษาฝรั่งเศส
ไมเกิน 20-30 คน มาปนี้ไมมีครูสําหรับสอนภาษาฝรั่งเศส ซิสเตอรราฟาแอลจึงตัดสินใจยกเลิกการ
สอนภาษาฝรั่งเศส อยางไรก็ตาม เรื่องนี้ทําใหไดซิสเตอรอีกเพียงหนึ่งคนเทานั้นที่สามารถสอน
ภาษาอังกฤษไดตามความตองการ
ชีวิตของบรรดาซิสเตอรที่นี่ยังตองแบกภาระหนักตอไป ไดมีกฎเกณฑเขมงวดจากรัฐบาล
กําหนดใหครูทุกคนตองรูภาษาไทย ซิสเตอรมารเกอริตมารี เพน ซิสเตอรมารี ชีแฮน และซิสเตอร
เบทรีส แฮนซัน กําลังเรียนภาษาไทยเพื่อไปสอบ ซิสเตอรเจมมะ ฟนี ก็ควรเรียนเพื่อไปสอบดวย แต
เธอทําเชนนั้นไมได เพราะเธอมีภาระมากเหลือเกิน แมซิสเตอรเหลานี้พยายามพูดภาษาไทยในเวลา
วางงาน ความพยายามนี้ก็ทําใหเธอเหน็ดเหนื่อยเกินกําลัง สิ่งเหลานี้กระทบกับชีวิตฝายจิตของเธอ
ดวย ในชวงเวลานั้น ทําใหเธอไมสามารถสวดทําวัตรรวมกัน สภาพอันออนระโหยโรยแรงทําใหซิ
สเตอรสวนมากตองตัดทอนชวงเวลารําพึงภาวนาตอนเชา
แมขณะที่คุณแมร าฟาแอลเขียนจดหมายยาวเหยียดฉบับนี้ สุขภาพของทานก็กําลังทรุด
โทรมอยางเห็นไดชัด อาการเริ่มแรกที่บงบอกวาเปนโรคเครียดก็สําแดงออกมาใหเห็นวารายแรง
ทีเดียว กลางเดือนมิถุนายน ก็มีขาวไปถึงเชียงใหมวาคุณแมราฟาแอลปวยหนัก คุณแมแบรนารดได
เขียนถึงซิสเตอรซาวีเอร มารโตวา ถาทานรูลวงหนาวาจะเปนเชนนี้ทานก็ไมอาจจากมา ถึงแมวาคุณ
แมราฟาแอลมีอาการทุเลาแลว ทานก็ยังมีอาการออนเพลียและเปนเวลาหลายเดือนที่ทานตองผอน
งานลง
ทานสังฆราชแปรโรสซึ่งรับรูเรื่องจํานวนซิสเตอรที่มาแตรเดอีลดลงอยางนาวิตกก็เปนหวง
ยิ่งในชะตากรรมของสํานักนี้ ในฐานะที่ทานรับผิด ชอบในดานอภิบาล ทานมีภาระตองทําการ
ประเมินผลสํานักอุรสุลินทั้งคณะและกําหนดอนาคตของคณะนี้ วันที่ 15 มิถุนายน ทานสังฆราชจึง
เขียนถึงคุณ แมแซงตฌอง มารแตง บรรยายสถานการณข องคณะอุรสุลิน และแนะนําใหมีก าร
เปลี่ยนแปลงบางอยางซึ่งทานเห็นวาจะไดประโยชน ทานเริ่มจดหมายดวยการยกยองผลงานที่ชาว
คณะอุรสุลินไดทําสําเร็จที่เชียงใหม ชาวเมืองเชียงใหมชื่นชมโรงเรียนและซิสเตอรก็มีความสุขกับ
งาน พอเริ่มเปดสอน ก็มีเด็กมาสมัครเรียนจํานวนมาก และดูเหมือนวารายไดของโรงเรียนมีพอ
สําหรับคาใชจายที่จําเปนในแตละวัน อยางไรก็ตาม ยังเปนไปไมไดที่รายไดปจจุบันจะสามารถลด
หนี้สินที่มีอยู นี่คือความกังวลใจอยางหนักสําหรับอนาคตของสถาบันนี้
ทานสังฆราชชี้แนะบางประการวา โรงเรียนมาแตรเดอีก็ไดเสียสละเพื่อโรงเรียนที่เชียงใหม
มามากแลว ซิสเตอรหาทานที่มีความสามารถในการสอนไดมาอยูที่เชียงใหม จากมาไมทันไร คุณ

แมราฟาแอลก็ปวยหนัก แมเวลานี้อาการทานทุเลาแลว ทานก็ยังไมอาจทําหนาที่รับผิดชอบไดเต็มที่
ในชวงเวลาเดียวกัน ซิสเตอรกูนิกุนเดก็ตั้งใจจะกลับยุโรปทั้งที่มาอยูทํางานในสยามไดไมนาน บัดนี้
ซิสเตอรเทเรสิตา ไลทวูด ก็มีอาการเริ่มปวยดว ยวัณโรคระยะเริ่มแรก และตองพัก ผอนเต็มที่
ซิสเตอรที่เหลืออยูที่ตองทํางานหนักเต็มกําลังแทบไมไหว สิ่งที่เพิ่มความเปน หว งคือจํานวน
นักเรียนลดลงและรายไดของโรงเรียนก็ลดลงดวย
เพื่อใหโรงเรียนดําเนินงานตอไปได ทานแปรโรสเสนอแนะใหมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การสอน คือแทนที่จะแยกสอนสองภาษา ฝรั่งเศสและอังกฤษ ก็ยุบเอาสองภาษานี้มาสอนรวมกัน ก็
จะชวยลดภาระเรื่องการสอนลง เรื่องนี้เปนโครงการที่คุณแมราฟาแอลไดวางแผนไวกอนแลว ทาน
แปรโรสอธิบายวา “ถาทําดังนี้ เราก็สามารถทํางานตอไปไดดวยจํานวนบุคลากรที่มีอยู แมจากแงมมุ
ของภาษาฝรั่งเศสอาจมองวาทําใหลดความสําคัญของโรงเรียนลง นี่เปนการเสียสละอยางใหญหลวง
แตเปนทางเดียวที่จําเปนในสภาพการณปจจุบันของเรา”
คําเสนอแนะขอที่ 2 ที่ทานแปรโรสเรียนคุณแมแซงตฌอง มารแตง เกี่ยวกับเรื่องบุคลากร
ซึ่งนับเปนเรื่องสําคัญยิ่งในแงของการบริหารงาน
เราจําตองไดค นเพิ่มอยางเรงดว น ขอคุณแมโปรดชว ยเราดวย ขาพเจาทราบดีถึงความ
ลําบากเรื่องหาผูสมัครในยุโรป โดยเฉพาะจากประเทศฝรั่งเศส ขาพเจาทราบวาคุณแมได
จัดการอยางดีที่สุดที่จะหาซิสเตอรที่อยูในความดูแลของคุณแมจากฝรั่งเศสภาคเหนือ ซึ่ง
สํานักคณะอุรสุลินในสยามมีความผูกพันกันอยู ทวาแตละภาคก็ลวนมีขอจํากัด และคงไม
อาจเปนไดเสมอไปวาที่นั่นจะมีผูที่กอปรดวยคุณสมบัติพิเศษตามทีส่ ํานักตองการ
ไดโปรดเถิด! คุณแมที่เคารพ ดวยใจอันสันโดษและศรัทธา ขาพเจาขอเสนอแนะดวยความ
ปรารถนาเพียงเพื่อชวยวิญญาณเทานั้น เชื่อวาจะมีผลดีหากไดปรับปรุงการดําเนินงานใน
ปจจุบัน แทนที่จะใหสํานัก (ในสยาม) ผูกมัดตนเองกับฝรั่งเศสภาคเหนือ โดยจะมีเหตุผล
มากนอยเพียงไรก็ตาม จะไมดีกวาหรือที่จะสราง ณ สหภาพโรมัน ใหมีองคกรพิเศษองคกร
หนึ่งซึ่งมีสํานักงานของตนเอง มีงบประมาณของตนเอง และมีแมแตนวกสถานของตนเอง
ผูอํานวยการขององคกรนี้จะเอาใจใสกับสํานักตาง ๆ ที่ขึ้นกับองคกรนี้เทานั้น และมีความ
เขาใจในความตองการและความเปนไปไดของสํานักนั้น ๆ และจะสามารถชวยเหลือสํานัก
นั้น ๆ ไดงายขึ้น และสามารถติดตามพัฒนาการของสํานักนั้น ๆ...”
นี่จะเปนการเปลี่ย นแปลงอยางสําคัญของคณะอุรสุลิน แตยังดูเหมือนวามีค วามจําเปน
จะตองเพิ่มพูน ความสามารถในชาวคณะของทานดวยโดยอาศัย ขอกําหนดที่ไดรับการ
อนุมัติจากพระสันตะปาปา ซึ่งใชเปนหลักสําหรับการแพรธรรมในประเทศที่ไมเชื่อในพระ

เจา ขาพเจาเชื่อวาความคิดนี้นาจะไดรับการพิจารณาและบมเพาะตอไป โปรดอภัยที่ได
เสนอแนะแนวคิดนี้แกทาน!
จดหมายของทานแปรโรส ประเมินอยางชัดเจนละเอียดลออถึงสภาพของคณะอุรสุลินใน
สยาม ยิ่งกวานั้นจดหมายนี้พยายามจะคนหาวิธีแกปญหาบุคลากร ซึ่งทานสังฆราชทราบวาเปน
ปญหาใหญมาก เนื่องจากสหภาพโรมันไดรับสภาพเปนองคกรนานาชาติ จะไมนําเอาสภาพนั้นมา
ใชใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้นหรือ? องคกรที่เปนธุระเกี่ยวกับสํานักธรรมทูตซึ่งตั้งอยูที่กรุงโรมจะชวย
ปลดเปลื้องแตละภาคใหพนขอผูกมัดที่จะจัดหาซิสเตอรในบังคับบัญชาของตนสงไปยังสํานักใด
โดยเฉพาะ ควบคูไปกับการเพิ่มคุณภาพของสํานักนั้นที่จะรับซิสเตอรที่ถูกสงตัวไปจากองคกรใหญ
ที่จริงขอเสนอของทานแปรโรสเปนขอเสนอตามที่ทานมองเห็น เปนขอเสนอที่นาพิจารณาอยาง
จริงจังทีเดียว!
คําตอบของคุณแมแซงตฌอง มารแตง ไดสงมายังทานแปรโรสหลังจากนั้นสามสัปดาห
แมวาคําตอบของคุณแมจะมีคารมนาฟง ดูเหมือนคลอยตาม ตามแบบของทาน แตก็ยังมีน้ําเสียง
บางอยางเปนการปกปอง อาจเปนเพราะคุณแมรูสึกวาทานสังฆราชเขาใจวาคุณแมไมรูสึกไมรับรูถึง
ความลําบากตาง ๆ และความตองการของชาวคณะอุรสุลินที่อยูในความดูแลของคุณแม คุณแมจึง
เริ่มจดหมายโดยรับรองวา “ถาดิฉันจะเรียนพระคุณเจาที่เคารพวา ความเอาใจใสดูแลสํานักแหงนี้
เปนหนึ่งในความเอาใจใสไมยอหยอนเลยทีท่ ําใหดิฉันไดรับความทุกขทรมานที่สุด คํากลาวนี้มิได
เกินจริง” คุณแมกลาวตอไปวา คุณแมเขาใจในสภาพของอธิการิณีผูซึ่งไมอาจเสียสละงานในภาคที่
ตนดูแลเพื่องานของสํานักในตางประเทศ สําหรับขอเสนอแนะของทานสังฆราชใหตั้งองคกรเพื่อ
ปกครองดูแลสํานักธรรมทูตของคณะอุรสุลินนั้น คุณแมยังยึดมั่นอยางเดิมวา:
ขอขอบพระคุณ พระคุ ณ เจ าอยา งจริ งใจสํ าหรั บข อเสนอแนะที่ ทานมีน้ํ าใจชี้แ นะเพื่ อ
ประโยชนสําหรับองคกรนี้ เมื่อดิฉันไดศึกษาแนวคิดนี้อยูชั่วระยะหนึ่ง ดิฉันก็ไดเห็นถึง
ความไมสะดวกอยางยิ่ง ดวยเหตุนี้ดิฉันจึงตองยึดเอาวิธีการซึ่งเราไดเคยถือปฏิบัติกันมา
และไดประสบผลสําเร็จอยางยิ่งในสถาบันหลายแหงของคณะเรา อยางไรก็ตาม ดิฉันยังไม
คิดตัดสินใจในเรื่องนี้ และจะไมยึดถืออยางดึงดันกับโครงการนี้ หากยังไมใชโครงการที่ดี
ที่สุด เพราะดิฉันตองการทําสิ่งใดก็ตามใหเปนสิ่งดีที่สุดของพระเจา ของพระศาสนจักร
และของวิญญาณ ดิฉันสัญญาคะ พระคุณเจาที่เคารพ วาจะสวดภาวนาและตรึกตรองตอไป
... ขอใหดิฉันไดทราบพระประสงคของพระองค แลวความสุขใจก็จะบังเกิด เมื่อไดทําสิ่ง
นั้นใหสําเร็จลุลวงไป

ในชวงเวลาที่จดหมายของคุณแมแซงตฌอง มารแตง มาถึงทานสังฆราชแปรโรส ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงกวาเรื่องราวของคณะอุรสุลินขึ้นในสยาม นั่นคือไดเกิดการปฏิวัติขึ้น
อยางไมคาดคิด เปน สิ่งที่เกิดขึ้นอยางกะทันหันทั้งในความรูสึก ของชาวสยามและชาวตางชาติ
เพราะคนสวนใหญรูสึกวาบุคลิกของชาวสยามนั้นหาไดมจี ิตใจเปนนักปฏิวัติไม ครูชาวอังกฤษคน
หนึ่งซึ่งอยูในกรุงเทพ ฯ มากวา 10 ปไดเขียนไววา
แมผมอยูในประเทศนี้อยางมีความสุขมาถึง 10 ป มีเพื่อนฝูงเปนคนทุกชั้นวรรณะ แตการ
ปฏิวัติคราวนี้ทําใหผมฉงนสนเทหอยางยิ่ง แมวาจะมีเหตุปจจัยปรากฏอยู แตการยอมจํานน
ก็เปนสิ่งที่หยั่งลึกอยูในจิตใจของชาวสยาม จนผมไมอาจจินตนาการไดวาเขาจะกลาทาทาย
ตออํานาจ การปฏิวัติไมใชเกิดขึ้นเพราะทองที่วางเปลา เพราะความหิวโหยและความทุกข
ยากหาไดมีอยูในประเทศนี้ไมเมื่อผมคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้น ก็ยิ่งเห็นไดชัดวาเรื่องนี้จะตอง
เกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่ง คุณไมอาจใหเยาวชนสยามไปศึกษาในประเทศที่เปประชาธิปไตย
และหวังใหเขากลับมาอยางหลับหูหลับตาตอการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่
ลาสมัย ความเปนจริงคือการปฏิวัติเกิดขึ้นเพราะความกระหายหิวทางการเมือง
การปฏิวัติบอลเชวิคเกิดขึ้นในประเทศรัสเซียเมื่อ 15 ปกอน และประมาณชวงทศวรรษที่
1930 ก็แผขยายออกไปนอกประเทศรัสเซีย ในเวียดนามซึ่งมีชายแดนติดตอกับสยาม อิทธิพลของ
ลัทธิคอมมิวนิสตเริ่มเติบโต และเปนเหตุใหฝรั่งเศสเสียอํานาจในดินแดนอินโดจีน อยางไรก็ตาม
สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับสยามคือความรุด หนาทางการเมืองในประเทศจีน ชวงทศวรรษ 1930
ประเทศจีนซึ่งมีความไมแนนอนทางดานการเมืองอยูตลอดเวลา ยิ่งเต็มไปดวยความระส่ําระสาย คน
หนุมที่ถือลัทธิมารกซของรัสเซียระบาดไปตามเมืองตาง ๆ สนับสนุนเมาเซตุงและเหลาสหายใหสู
รบกับจีนคณะชาติซึ่งมีเจียงไคเชคเปนผูนํา ชาวจีนภาคใตเขามารวมตัวเปนชนกลุมนอยทีเ่ ปนชุมชน
ขนาดเขื่องอยูในสยาม ความเดือดรอนและความยากจนในประเทศจีนทําใหยิ่งมีการอพยพเกิดมาก
ขึ้น สยามซึ่งตามปกติมักจะตอนรับชาวจีนมาในอดีตก็เริ่มจํากัดการอพยพของชาวจีนดวยเกรงวา
ลัทธิคอมมิวนิสตแบบจีนจะเขามาสูราชอาณาจักรที่มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ไมวาจะเปนดวยสาเหตุใดก็ตาม รุงเชาเวลา 5.00 น. ของวันที่ 24มิถุนายน 1932 (พ.ศ.
2475) นายทหารระดับกลางและขาราชการพลเรือนกลุมหนึ่ง ก็เขายึด อํานาจการปกครองใน
กรุงเทพ ฯ เจานายบางองคทรงถูกจํากัดเขตใหประทับภายในตําหนัก บางทานทรงถูกควบคุมไวใน
เขตพระราชฐาน (พระที่นั่งอนันตสมาคม) คณะปฏิวัติประกาศตัวเปน “คณะราษฎร” ทั้งที่ความจริง
มีราษฎรไมกี่คนเขามาพัวพันหรือรับรูสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น ชาวสยามสวนใหญไมรูเรื่องการเมือง ความ
ไมรูหนังสืออยูในระดับสูง และการสื่อสารก็ยังไมดีพอ ตอมาจึงมีคํากลาวกันวา “การปฏิวัตินี้ไมได
ทําใหเกิดรัฐบาลของประชาชน แตเปนของพรรคเทานั้น” ผูนําการปฏิวัติมิไดมีหัวรุนแรงทาง

การเมือง ความประสงคของคนเหลานี้อยูหางไกลจากความตองการสรางประชาธิปไตยอยางแทจริง
ซึ่งประชาชนทั้งหมดจะมีสวนรวมในการปกครอง ทั้งจุดหมายของคณะราษฎรก็มิใชจะลมลางราช
บั ล ลั ง ก แต มุ ง สร า งสรรค ก ารปกครองโดยมี ร ะบอบรั ฐ ธรรมนู ญ แบบอนุ รั ก ษนิ ย มที่ มี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขของประเทศ
ขณะเกิดรัฐประหาร พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวกําลังประทับอยู ณ พระตําหนัก
ที่หัวหิน คณะราษฎรไดนําหนังสือขึ้นกราบบังคมทูลความวา:
บัดนี้คณะราษฎรไดทําการยึดอํานาจการปกครองและการบริหารประเทศ และไดควบคุม
ตัวพระบรมวงศานุวงศไวภายใตการดูแล คณะราษฎรจึงขอกราบบังคมทูลเชิญเสด็จกลับมา
ยังพระนคร เพื่อเสด็จ ขึ้นเปนพระประมุขของประเทศภายใตก ฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
คณะราษฎรไดรางขึ้น
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา ฯ ทรงยอมตามในทันที ครั้นสองวันตอมา คือในวันที่ 26
มิถุนายน ก็เสด็จนิวัติพระนคร คณะราษฎรไดขึ้นทูลเกลาถวายรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งทรงลง
พระปรมาภิไธยในวันรุงขึ้น ที่จริงแลวรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรรางถวายก็อยูในพระราชดําริที่จะ
มอบใหแกประชาชนชาวสยาม หนึ่งปกอนหนานั้นขณะที่เสด็จกลับจากอเมริกาก็ทรงมีดําริที่จะ
จัดระบบการบริหารราชการแผนดินใหม โดยจะแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะเสนาบดีทําหนาที่
รางกฎหมายใหมีสภา ซึ่งประกอบไปดวยสมาชิกสภาซึ่งไดรับการแตงตั้งและไดรับเลือกมาจาก
ประชาชนจํานวนเทา ๆ กัน นี่เปนแผนการตามพระราชดําริซึ่งใกลเคียงกับความประสงคของ
คณะราษฎร ทวายังไมทันไดดําเนินการตามพระประสงคนี้ก็เกิดการปฏิวัติขึ้นในเดือนมิถุนายน
เสียกอนทําใหไดรับความเสื่อมเสียพระเกียรติยศและเสื่อมเสียตอพระบรมวงศานุวงศทั้งปวง
นาประหลาดที่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในสยามนั้นปราศจากการนองเลือด อันที่จริง
ผูนําบางคนในคณะราษฎรคัดคานการใชคําวา “การปฏิวัติ” อยางสิ้นเชิง ดวยถือวาตนเปนผูรักสันติ
และหวังจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสรางเทานั้น ฝูงชนพากันไปชุมนุมอยูที่หนา
พระที่นั่งอนันตสมาคมแตเชาตรู ทวาก็เปนแคความอยากรูอยากเห็นยิ่งกวาจะเปนความรูสึกตอตาน
และหาไดมีเหตุการณรุนแรงใด ๆ เกิดขึ้นไม และแมวารานคาสวนใหญจะพากันปดในตอนเชา แต
พอตกบายก็พากันเปดรานตามปกติ
แมวาในกรุงเทพ ฯ จะมีหนังสือพิมพอยูหลายฉบับซึ่งดําเนินการตีพิมพเผยแพรโดยไมถูก
ตรวจสอบ ทวาก็มีบรรยากาศอึมครึมชนิดหนึ่งปกคลุมอยูซึ่งรูกันลึก ๆ วารัฐบาลอาจสั่งปด
หนังสือพิมพซึ่งสรางความไมพอใจให นอกจากนั้นยังมีหนี้สินเปนจํานวนมหาศาลตกทอดมาถึง
รัชกาลนี้ ซึ่งพระองคพยายามสุดความสามารถที่จะใชหนี้ เชนเดียวกับประเทศตาง ๆ สยามก็ตอง
ถูกบีบคั้น จากโลกภายนอก การเพิ่มภาษีอากรถูกผูคนในเมืองพากันตอตานคัดคาน ทั้งผลผลิต

การเกษตรที่ตกต่ําในชนบททําใหเกิดความรูสึกทํานองวาคนยากคนจนถูกเอารัดเอาเปรียบเพื่อคง
ความหรูหราฟุมเฟอยของราชวงศไวในเดือนพฤษภาคม 1932 มีบทความตีพิมพในหนังสือพิมพ
ฉบับหนึ่ง สรุปขอความไดวา “ถึงแมสยามจะรอดพนวิกฤตมาไดตลอดชวงระยะเวลา 150 ป แตกน็ า
สงสัยวาจะไดเคยเผชิญชะตากรรมอันหนักหนวงดุจดังที่เปนอยูในปจจุบันหรือไม” หนึ่งเดือนตอมา
ก็ไดเกิดการเปลีย่ นแปลงครั้งประวัติศาสตรขึ้น
ที่เรยีนาเชลี และแมแตที่มาแตรเดอี เหตุการณบานเมืองที่เกิดขึ้นนี้ดูเหมือนเปนเพียงเรื่อง
เล็ก วันที่ 24 มิถุนายน มีบันทึกที่เรยีนาเชลีวา “เรารูวามีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ” สองวัน
ตอมาก็บัน ทึกตอวา ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยไดถูก ลมลางเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู
ระบอบรัฐธรรมนูญ โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และตั้งขอสังเกตวา “การเปลี่ยนแปลง
การปกครองเปนไปอยางสงบ” คุณแมแบรนารดเขียนถึงกรุงโรมทันทีเพื่อใหทางนั้นระงับความ
วิตกวา “อยาตกใจเมื่อทราบขาวปฏิวัติ ไมมีอะไรจะสงบสันติไปกวานี้อีกแลว”
ซิสเตอรมารี ชีแฮน ซึ่งสังเกตการณอยูที่มาแตรเดอี ไดเขียนจดหมายถึงครอบครัวของเธอ
ในเดือนกรกฎาคม เลารายละเอียดวา
ไมตองสงสัยเลยวา หนังสือพิมพในสหรัฐไดพาดหัวขาวที่นาตื่นเตนวาเกิดการปฏิวัติใน
สยามเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนของเรา โรงเรียนปดสอน
เวลา 8.30 น. ราว 9.00 น. มีรถเขามารับเด็กนักเรียนและทยอยมากันทั้งวัน โดยเฉพาะเด็กที่
เปนเชื้อพระวงศ รูไหมวาเด็กพวกนี้มีจํานวนไมนอย เพราะเจานั้นมีภรรยาหลายคน เด็ก
นักเรียนคนหนึ่งกําลังเรียนพีชคณิตกับดิฉัน ตองกลับบานโดยมีคนรับใชคนหนึง่ ทีก่ าํ ลังตืน่
ตระหนกกับเหตุการณบานเมืองมารับ เพราะบิด าของเด็ก คนนี้เปน ขุนนางผูใหญซึ่งถูก
ควบคุมตัวอยู โดยสวนตัวแลวดิฉันเห็นวาแผนการทั้งหมดไดวางไวอยางรัดกุมคณะราษฎร
ไดเสริมกําลังเขาลอมวังและควบคุมตัวบรรดาผูนํารัฐไวในนั้น จนกระทั่งพระเจาอยูห วั ทรง
ลงพระปรมาภิไธยตามคํากราบบังคมทูลขอพระราชทารัฐธรรมนูญจากคณะราษฎร ทุก
อยางก็เรียบรอย ตลอดเหตุการณทั้งหมดนี้มีนายทหารเสียชีวิตเพียงคนเดียว ตลอดหลาย
วันที่มีเหตุการณนาตื่นเตนนี้ เราอยูกันอยางสงบที่มาแตรเดอี ทานสังฆราชมาหาทานอธิกา
ริณีของเราและบอกใหเราทราบวาทุกอยางเรียบรอยเปนปกติ ดังนั้นขออยาไดเปนหวงเมื่อ
ไดทราบถึงเหตุรายนี้ ชาวตางชาติไดรับความคุมครองอยางดีเสมอ
เหตุการณที่นาตระหนกยิ่งกวาการกอการก็คือผลที่เกิดตามมาบางอยาง ความรูสึกเรื่อง
“เสรีภ าพ” กําลังคุกรุนอยูทั่วไป ที่โ รงเรียนของภราดาคณะเซนตค าเบรียล เด็กนัก เรียนพากัน
ประทวงเรียกรองสิทธิที่จะหยุดในวันฉลองพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เรียกรองใหโรงเรียนลดคาเลา
เรียน และใหรับเด็กที่ถูกไลออกจากโรงเรียนใหกลับมาเรียน อีกหลายวันตอมาโรงเรียนจึงเปดสอน

อีกครั้งโดยยอมยกโทษใหเด็กนักเรียนที่เขารวม ยกเวนพวกที่เปนหัวหนา คุณแมแบรนารดเขียน
ดวยความหวั่นใจวา “คงเห็นแลววาพวกคนหนุมสาวเขาทําอะไรกัน!”
สองสามเดือนตอมา ซิสเตอรมารี เดอ ลูรดไดเขียนถึงคุณพอกิล พยายามประเมินผลที่
ตามมาของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
สยามประเทศเวลานี้กําลังอยูในสภาพเจ็บปวย เพราะไมรูวาจะใชเสรีภาพไดมาอยางไร ลือ
กันวามีการกอการยอย ๆ ขึ้นที่นั่นที่นี่ คงไมมีใครสงสัยหากวาจะเกิดรบกันขึน้ ลาสุดก็มคี น
นําเอาใบปลิวไปปดมีขอความวา “ประชาธิปกจงไปใหพน... มีแตรัสเซียเทานั้นที่อาจสอน
ประชาชาติใหรูจักเสรีภาพ” มีเสียงเลาลือวา พระเจาอยูหัวจะทรงสละราชบัลลังกในไมชา
พระองคมิไดมีพระราชอํานาจใด ๆ หลงเหลืออยู ประกอบกับพระพลานามัยก็ออนแอ
ที่เชียงใหมเรามีผูวาราชการคนใหม มีเพลงชาติใหม และตามที่คาดไวสตรีกําลังเขามามี
สวนรวมทางการเมือง เรื่องนี้จะออกมาอยางไร พระเจาเทานั้นทรงทราบ! เรารูสึกกลัว
เสรีภาพที่มีจนทวมทนในทุกวัน นี้ ขณะที่คอมมิว นิสตก็มีจํานวนมาก เราเปน หวงพระ
เจาอยูหัวและพระราชวงศไดแตสวดขอพระเจาทรงโปรด...พระเจาอยูหัวขออยูสืบไปบน
ราชบัลลังกเพื่อดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศใหราบรื่น พระองคทรงตรัสวาชีวิต
ของเราคงจะไมยืนยาว เปนไปไดอยางยิ่งวาคงจะไมมีรัชทายาท เมื่อการสืบสายสันตติวงศ
สิ้นสุดลง ระบอบรัฐธรรมนูญซึ่งมีพระมหากษัตริยเปนประมุขก็อาจจะกลายเปนระบอบ
สาธารณรัฐ
นี่เปนการคาดการณโดยปราศจากความรูอยางถองแทในสภาพการณทั้งหมด ทั้งไมเขาใจ
ดว ยวาชาวสยามนั้น ผูกพัน ล้ําลึกเพียงใดตอสถาบัน กษัต ริย ยิ่งกวานั้นไมมีซิสเตอรค นใดที่จ ะ
กลาวถึงผลกระทบตอประชาชนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในครั้งนี้ แมวาจะเปนไป
โดยสันติและอยางสงบเรีย บรอย ทวาก็เห็น ไดชัด วาการเปลี่ย นแปลงทางการเมืองในครั้งนี้จ ะ
กอใหเกิดความรูสึกใหมของความเปนชาติ ซึ่งจะเติบใหญจนกลายเปนกระแสชาตินิยมไปในที่สุด
และไดสงผลกระทบตอระบบการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการศึกษาซึ่งชาวตางชาติเปนผู
กอตั้งขึ้น

